
ทวัรย์า่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิแขวน  
เจดยีช์เวดากอง 3 วนั 2 คนื  

 

 
 
 
 
พม่าตั'งอยูใ่กลชิ้ดประเทศไทย ถา้เปรียบเป็นเพื@อนสกัคน 

พม่าน่าจะเป็นไดถึ้งเพื@อนสนิทเพราะอยูใ่กลก้นัเสียขนาดนี'แต่ในความเป็นจริง พม่าเป็นไดแ้ค่เพื@อนธรรมดาๆ 

คนหนึ@งที@เราไม่ไดอ้ยากเจอทุกวนั นานๆ ค่อยคุยกนัสกัครั' งกไ็ด ้เป็นเพราะตลอดเวลาที@ผา่นมา 

เพื@อนเราคนนี'ไดแ้ต่เกบ็ตวัเองหมกอยูแ่ต่ในบา้นราวกบัเป็นโรค ‘ฮิคิโคโมริ’ หรือ ‘โลกส่วนตวัสูง’ 

แต่มาวนันี'พม่าไดเ้ปิดบา้นอา้แขนรับแขกอยา่งเตม็ที@ เพื@อนบา้นใกลชิ้ดอยา่งเรากค็วรหาโอกาสไปเยี@ยมหาสกัครั' ง 

ไปสมัผสัมนตเ์สน่ห์และความยิ@งใหญ่แห่งดินแดนลุ่มแม่นํ'าอิรวดีซึ@ งเคยสร้างความตะลึงลานใหก้บัมาร์โค โปโล 

นกัเดินทางจากอิตาลีและกองทพัมองโกลมาแลว้ในอดีต...เรา Go Southern Myanmar 

ขอนาํทุกท่านออกคน้หาดินแดนแห่งศรัทธาและวฒันธรรมที@จะตรึงตราตรึงใจตลอดการเดินทางครั' งนี'อยา่งแน่นอน... 

 
โปรแกรมการเดนิทาง       

 

 

                                                                                                                         
04:30 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (อาคาร 1) ชั'น 3 ประตู 1-2 สาย 

                         การบินแอร์เอเชีย (FD) ซึ@ งมีเจา้หนา้ที@บริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื@องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

07:15 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที(ยวบินที( FD251 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)  

08:00 น.           เดินทางถึง สนามบินมนิกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร ปรับเวลาของท่านเป็น 

                         เวลาทอ้งถิ@น (เวลาที@พม่าชา้กวา่ที@ประเทศไทย 30 นาที) จากนั'น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือพะโค อดีต 

                         เมืองหลวงเก่าของชาวมอญ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. หลงัจากเดินทางถึงเมืองหง 

                         สาวดี นาํท่านร่วมทาํบุญตกับาตร ณ วดัไจ้ท์คะวาย ซึ@ งเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากวา่ 500 รูป อีกทั'งวดันี'  

                         ยงั เป็นสถานที@ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย                          

สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจท์คะวาย – พระธาตุมุเตา – วังบุเรงนอง – 

พระธาตุอินแขวน 



เที(ยง                 บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวด ี(มืHอที( 1) หลงัอาหาร นาํท่านนมสัการ พระเจดย์ีชเวมอดอว์  

                         หรือ พระธาตุมุเตา ซึ@ งเป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองที@สูงที@สุดของหงสาวดี นบัวา่เป็น 1ใน5 สิ@งศกัด̂ิสิทธ̂ิของพม่า  

                         ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ ซึ@ งในสมยัก่อนเป็นสถานที@ประกอบพิธีศกัด̂ิสิทธ̂ิ ก่อนออกศึกของ         

                         บูรพกษตัริย ์ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั'งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื@อครั' งสมเดจ็พระนเรศวร 

                         มหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี กเ็คยเสดจ็มานมสัการพระเจดียอ์งคนี์'ดว้ยเช่นกนั  

                         จากนั'นนาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง  ซึ@ งเพิ@งเริ@มขดุคน้ และ บูรณปฏิสงัขรณ์เมื@อปี 2533 จากซากปรักหกัพงัที@      
                         ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี' เป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง สมควร 
                         แก่เวลา นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองไจทโ์ถ่ รัฐมอญ ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดเสน้ทาง ผา่นเมืองวอ ที@ 
                        นกัประวติัศาสตร์และนกัโบราณคดีบางท่านสนันิษฐานวา่เป็นเมืองแครง เมืองที@สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
                        ประกาศอิสรภาพ เราจะเดินทางผา่นสะพานขา้มแม่นํ'าสะโตงซึ@งเป็นหนึ@งในแม่นํ'าสายหลกัของประเทศพม่าและ 
                        เป็นแม่นํ'าที@พระนเรศวรทรงพระแสงปืน เดินทางถึง คิมปูนแคม้ป์ เปลี@ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื@อนาํท่านขึ'นสู่ 
                         พระธาตุอินแขวน จากนั'นเดินทางเขา้ที@พกั โรงแรมไจท์โถ่ หรือเทียบเท่า ชมทศันียภาพงดงามและนาํท่านไป 
                         นมสัการ พระธาตุอนิแขวน ที@หมิ@นเหม่อยูบ่นหนา้ผาดูคลา้ยจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์ 
                         แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเลก็ ตั'งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั'งองคแ์ละเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา 
                         สถานสูงสุดของพทุธศาสนิกชนชาวพม่า ที@ครั' งหนึ@งในชีวติจะตอ้งขึ'นไปสกัการะพระธาตุองคนี์' ก่อนตายเพื@อเป็น 
                         การเสริมสร้างสิริมงคล เสริมดวงชะตาราศีใหเ้จริญรุ่งเรือง และเป็นการสร้างสมบุญกศุลอยา่งสูง นอกจากนั'น 
                         พระธาตุอินแขวนนี'ยงัเป็นพระเจดียป์ระจาํปีจอตามคตินิยมของชาวลา้นนาอีกดว้ย 
 

19.00  น.              บริการอาหารมืHอเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืHอที( 2) 

หลงัอาหารใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสามารถขึ'นไปนมสัการหรือนั@งสมาธิที@พระเจดียไ์ดต้ลอดทั'งคืน 
  
	 

 

 

05.00 น. นาํท่านไปนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพทุธ 
มีชุดจาํหน่ายบริเวณวดั เมื@อถวายขา้วพระพทุธนิยมจุดเทียนตามกาํลงัวนัหรือจาํนวนอาย ุนมสัการ 
พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ 
พิสูจนค์วามมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคนี์'ตั'งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา 
โดยเฉพาะเมื@อมองจากดา้นล่างขึ'นไปกดู็คลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา 
ราวกบัพระอินทร์นาํไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

 

06.00 น.                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืHอที( 3) 

หลงัอาหารเกบ็สมัภาระพร้อมออกเดินทางลงจากเขาเปาเลา (Paung Laung) เพื@อเดินทางกลบัตามเสน้ทางเดิม 

มุ่งหนา้สู่เมืองหงสาวดี แวะนมสัการ  

                           พระไฝเลื(อน ณ วดัไจท์ปอลอ ซึ@ งมีประวติัพระพทุธรูปลอยนํ'ามาจากลงักา จากนั'นนาํท่านมสัการ  

                           พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว หรือที@เรียกกนัวา่ ‘พระนอนยิHมหวาน’ 

ซึ@ งเป็นพระนอนที@งดงามที@สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั'งยงัสามารถเลือกซื'อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั 

ผา้ปักพื'นเมือง และผา้พื'นเมือง ไดอี้กดว้ย  

เที(ยง                                   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวด ี(มืHอที( 4) หลงัอาหาร นาํท่านชม พระเจดย์ีไจ๊ปุ่ น 

ซึ@ งบูรณะเมื@อ พ.ศ. 2019 

มีพระพทุธรูปปางประทบันั@งโดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไ

พระธาตุอินแขวน – วัดพระไฝเลื(อน – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง



ปทางทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพทุธเจา้โกนาคม (ทิศใต)้ 

พระพทุธเจา้กกสุนัธะ(ทิศตะวนัออก) และพระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) 

สร้างโดยสี@สาวพี@นอ้งที@อุทิศตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกั

บบุรุษเพศ จากนั'นนาํท่านกลบัสู่กรุงยา่งกุง้ หลงัจากเดินทางถึงกรุงยา่งกุง้ นาํท่านนมสัการ 

พระมหาเจดย์ีชเวดากอง เปรียบเสมือนชีวติจิตวญิญาณของพทุธศาสนิกชนชาวพม่าตลอดเวลากวา่ 2,500 ปี 

และเป็นพระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นพระธาตุประจาํปีมะเมียและเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า บริเวณเจดียช์เวดากองแห่งนี'  

คลาคลํ@าไปดว้ยผูค้นมากมายทั'งชาวพม่าและชาวต่างชาติที@พากนัมาเที@ยวชมและนมสัการสถานที@ศกัด̂ิสิทธ̂ิแห่ง

นี'ตลอดทั'งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย 

โดยกล่าวขานกนัวา่เป็นมหาเจดียที์@งดงามมากที@สุดแห่งหนึ@งของโลก 

 19.00 น.                บริการอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร (มืHอที( 5) หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที@พกัโรงแรม Sky Star 

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืHอที( 6) 

08.00 น.            นาํท่านนมสัการ พระเจดย์ีโบตะทาวน์ ซึ@ งเป็นเจดียที์@สร้างขึ'นเพื@อรับพระเกศาธาตุก่อนที@นาํไปบรรจุในพระ 
                          เจดียช์เวดากอง เมื@อพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ'นจากเรือ ไดน้าํมาประดิษฐานไวที้@พระเจดียโ์บตะทาวนแ์ห่งนี'  
                          ก่อนพระเจดียแ์ห่งนี'ไดถู้กทาํลายในระหวา่งสงครามโลกครั' งที@ 2 และไดรั้บการปฏิสงัขรณ์ขึ'นมาใหม่ โดยมี 
                          ความแตกต่างกบัพระเจดียท์ั@วไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้ 
                          โดยอญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนงัใตฐ้านเจดีย ์ 
                          ไดน้าํทองคาํและของมีค่าต่าง ๆ ที@มีพทุธศาสนิกชนชาวพม่านาํมาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้จาก 
                           นั'นนาํท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นัตโบโบย)ี ซึ@ งชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร  
                           ดว้ยเชื@อวา่อธิฐานสิ@งใดจะสมความปรารถนา และสกัการะ เทพกระซิบ หรือ เมี[ยะนานหน่วย เพื@อหนุนดวงโชค 
                           ลาภ มหาโภคทรัพย ์สมควรแก่เวลา นาํท่านชอ้ปปิ' งที@ ตลาดสกอ็ต ซึ@ งเป็นตลาดที@ใหญ่ที@สุดของพม่า มีสินคา้ของ 
                           ที@ระลึกมากมาย อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื@องเงิน เครื@องหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโตะ๊ และผา้ 
                           โสร่ง เป็นตน้   
 

เที(ยง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที( 7) หลงัอาหาร นาํท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสน์เจ๊าทตัจ ี

หรือ พระนอนตาหวาน ซึ@ งเป็นพระนอนที@มีความสวยงามที@สุดของประเทศพม่า จากนั'นนาํท่านนมสัการ 

พระหินอ่อน ที@ใหญ่ที@สุดในประเทศพม่าที@ วดัเจ๊าตอจ ีและนาํท่านชม ช้างเผือก ที@ปางชา้งเผอืก 

ซึ@ งถือวา่เป็นชา้งที@หาชมไดย้ากที@สุดในเอเชีย ซึ@ งคนพม่าเองต่างนิยมมาชมชา้งเผอืกกนัอยา่งมากมาย 

จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินมนิกลาดง 

17:35 น.             เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที@ยวบินที@ FD254 

19:25 น.             เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

ย่างกุ้ง – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระนอนตาหวาน – วัดพระหินอ่อน                

ปางช้างเผือก – สนามบินมินกลาดง – สนามบินดอนเมือง 



êêêê ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร êêêê 

โปรแกรมทกุอยา่งจะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพืGอความเหมาะสมแล
ะเพืGอผลประโยชนข์องลกูทวัร ์

 

 


